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Abstract 

Title: Above-average pupils?  

Author: Luz Maria Mendoza, autumn term 2013. 

Supervisor: Natalia Karlsson. 

Term: Autumn 2013 

The purpose of this study is to investigate how some teachers work with above-average pupils 

in mathematics. I have issued three questions based on the purpose of this study:  

1. How do teachers define an above-average pupil?  

2. In what way the teachers stimulate and challenge the above-average pupils?  

3. Has the school done something special for the above-average pupils? 

 

The method used to conduct this study was a semi-structured qualitative interview with four 

teachers in primary school. The method consists of interviews and observations.  

The study shows that the teachers make an effort to give these pupils extra attention and 

challenging tasks. A major focus is put on problems solving and to develop the pupil's ability 

to be able to explain how they think and if necessary, they should be able to explain even to 

their fellow- pupils. We can also learn by teaching others. 

The results of the survey shows that teachers are aware of the pupils need for extra support, 

which partly means a dilemma for teachers.  The teachers would like to offer even more than 

they can to the pupils, but due to lack of time, partly through staff meetings and 

documentation work and other things, the time is not sufficient for the teachers. 

My research is relevant because it highlights the above-average pupil’s perspectives through 

the teacher's experiences in the classroom. I have seen teachers’ different views on their 

educational approach, which has been a major goal of my investigation.  

Keywords: Above-average pupil’s, encouragement, challenge and stimulation. 

Nyckelord: Högpresterande elever, uppmuntra, utmana och stimulera. 
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1. Inledning: 

Skollagen i Sverige säger att alla elever är lika mycket värda. Men vi kan konstatera att 

mycket eller nästan allt stöd går till de svaga eleverna (Pettersson, 2008). Vi som kommer att 

jobba som klasslärare måste kunna erbjuda även de duktiga eleverna det stöd de behöver och 

möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor. Törnfelt (2009) lyfter fram de 

högpresterande elevernas behov och anser att ”det är viktigt att tillvarata de begåvade 

elevernas potential, för det är en vinst för den enskilde individen, men också för samhällets 

utveckling”.  

Landet behöver matematiker, liksom ingenjörer, arkitekter (SOU, 2010). Om vi inte väcker 

lust till matematik hos de högpresterande eleverna är risken stor att eleverna tappar lust och 

intresse för ämnet matematik redan under skoltiden (skolverket 2003). 

Det visar sig att den nuvarande svenska skolan inte har en konkret plan när det gäller 

arbetsinsatser för att stödja de högpresterande eleverna, som man exempelvis gör i andra 

länder. Enligt Mattsson och Vaderlind (2008) kan man inte kräva speciellt stöd i matematik 

för elever med matematiska förmågor, vilket går i vissa andra länder, exempelvis i USA, 

Israel, Turkiet, Kina, Finland, som erbjuder dessa elever gratis matematisk undervisning 

utöver den vanliga som ges i skolan. I dessa länder får eleverna möjlighet att fördjupa sig i ett 

material som omfattas av den ordinarie utbildningen för åldersgruppen (Mattsson, 2008, s. 

22).   

För att förbättra elevernas skolresultat i matematik har regeringen i Sverige beslutat att alla 

elever på lågstadiet får en extra timme i matematik från och med hösten 2013, efter ett 

undersökningsresultat av Per-Olfs Bentley och Lilli Ann Kling, forskare i matematik vid 

Göteborgs och Umeå universitet, som kommit fram till att ”den grundläggande inlärningen av 

matematik sker i de lägre årskurserna” (Skolverket, 10.10.2012). 

I lärarens huvudansvar ingår bland annat att sträva efter att alla elever lär sig det centrala 

innehållet i ämnet. I ett klassrum finns ungefär 20 elever som deltar i matematikundervisning. 

Varje elev har ett visst antal obligatoriska matematikundervisningstimmar per år. Men i varje 

klass finns det ett antal elever som har lättare för det matematiska tänkandet. Dessa elever 

fungerar som förebilder för sina klasskamrater och även som extra resurs för den som behöver 

stöd (Persson, 2002). Men vad händer sedan med dessa elever som redan är högpresterande på 

matematik? 
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Många gånger väntar de på att alla andra ska komma ikapp. Andra gånger blir de rastlösa och 

tappar intresse och fokus på temat och blir stökiga i stället (Ahlström, 2009). Pettersson 

(2008) anser att ”om man tvingar eleverna att passa in för mycket i mängden bland 

klasskompisarna, då är risken att deras begåvningsförmågor bromsas”.  

Utöver skolplanen har varje elev rätt till en individuell skolplan och rätt till vidare utveckling 

(Lgr, 2011). Denna utgångspunkt i styrdokumenten skall följas. När mycket resurser ställs till 

förfogande för lågpresterande elever, vilket är viktigt, kvarstår problemet att det också är 

viktigt att tillmötesgå högpresterande elevers behov av vägledning och stimulans (Törnfelt, 

2009).  

Utifrån ovanstående vill jag ägna mitt examensarbete åt att undersöka lärarens synpunkter om 

de högpresterande eleverna.  I och med att vi studerande snart kommer att börja arbeta som 

lärare är det oerhört viktigt att skaffa sig en övergripande syn även på de högpresterande 

eleverna för att kunna stimulera och locka fram viljan att tycka om matematik och fortsätta 

lära sig mer. 

1.1 Bakgrund: 

I Sverige finns det några få organisationer som uppmärksammar de begåvade barnen. Syftet 

med dessa organisationer är att väcka intresse och sprida kunskaper om högpresterande. 

Bland dessa finns det en organisation som kallas för Mensa, vilkens huvuduppgift är att 

uppmärksamma behovet av att ta till vara spetsbegåvningar.  Det finns spetsklasser på vissa 

håll. Det finns även en rörelse som kallas för Kängurutävlingen. 

I Sverige bildades 1964 Mensa, en ideell internationell förening som har till syfte att 

lokalisera intelligenta människor, skapa stimulerande sammanhang, uppmuntra spridandet av 

kunskap om intelligens och underlätta för extraintelligens att komma alla människor till godo, 

och som även är politiskt och religiöst obunden. Föreningen bildades i England 1946 och i 

Sverige började den blomstra 1986. Föreningen publicerar artiklar som är baserade på 

vetenskapliga forskningsarbeten. Artiklarna riktar sig till särbegåvade, föräldrar, lärare eller 

andra som kommer i kontakt med dessa barn och unga. Den yngsta medlemmen är 6 år 

gammal och den äldsta är 83 år gammal och i nuläget finns det ca 4 400 medlemmar som 

motsvarar ca 0,045 % av den svenska befolkningen (mensa.se).   

Kängurun - Matematikens hopp är en internationell rörelse som årligen genomför en 

matematiktävling med inriktning på alla elever. I Sverige grundades Kängurutävlingen av 
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SKM (Svenska kommittén för matematikutbildning). Den genomförs i samarbete med NCM, 

Nationellt Centrum för Matematikutbildning och med stöd av Skolverket sedan 1999. 

Tävlingen består av ett 50 minuter långt prov med flervalsfrågor och genomförs alltid den 

tredje torsdagen i mars. Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik 

genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik 

(skolverket.se). 

Utöver det finns det två universitet i hela Sverige som erbjuder varsin kurs som behandlar 

undervisning för begåvade barn och dessa är Stockholm universitet och Linnéuniversitet. 

 

Skolverket tar upp temat att ha lust att lära sig matematik i en kvalitetsgranskning. Att kunna 

väcka lusten att lära matematik är en aktuell fråga och betraktas som prioriterad. Med stöd av 

engelska ordet "flow" försöker forskare förklara att ordet innebär ett tillstånd då man blir 

absorberad av det man gör. De definierar även lust eller motivation som att ”den lärande har 

en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och tillsammans 

med andra söka och forma ny kunskap” (Skolverket, 2003, s. 9). 

Vidare granskar Skolverket tre viktiga teorier som Pramling-Samuelsson (1983) tar upp: 

kognitiv, metakognitiv och symbolisk interaktionism. De två första teorierna innebär att 

observera elevers träning i att ”problematisera, ifrågasätta och kritiskt och konstruktivt 

granska skilda förhållanden och arbeta med problemlösningarna av skilda talar om de slag 

Dialoger och diskussion”. Den tredje teorin handlar om att lärande sker med hjälp av 

symbolspråk, som innefattar att ”ta fasta på situationer i undervisningen där olika språkliga 

uttryck används, som tal-skrift-, bild- och kroppsspråk” (Skolverket, 2003, s. 10). 

 

1.2 Syfte:  

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilka uppfattningar kan man finna hos fyra 

lågstadielärare kring högpresterande elever i matematik i tre kommunala skolor i Stockholm 

för att uppmuntra, stimulera och utmana elever med högprestation i matematik samt skolornas 

eventuella insatser som riktar sig mot dessa elever.  

1.3 Frågeställningar: 

 Hur definierar lärare en högpresterande elev i matematik? 

 På vilket sätt stimulerar läraren de högpresterande eleverna?  

 På vilket sätt utmanar läraren de högpresterande eleverna?  

http://ncm.gu.se/node/1525
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 Gör skolan något speciellt för de högpresterande eleverna? 

 

2. Teoretisk ram och centrala begrepp: 

 
Följande avsnitt handlar om de teoretiska definitionerna inom undersökningen. Här kommer 

det att studeras vad forskningen säger om de högpresterande eleverna i matematik, det 

pedagogiska arbetssättet, metoder, uppmuntran, utmaning och stimulans. 

 

2.1 Högpresterande elever: 

Begreppet högpresterande uttrycks med olika synonymer, exempelvis begåvning, förmåga, 

talangfulla, högbegåvade, särbegåvade, högintelligenta, mm. Enligt Ziegler (2010) har Ernst 

Hany hittat mer än hundra olika definitioner på begreppet begåvning. Ziegler definierar 

högpresterande individer som ”de som har uppfyllt ett fastställt prestationskriterium. 

Definitionen kan inte förutse hur individen kommer att utveckla sina förmågor i framtiden” 

(Ziegler, 2010, s. 22).  

I vissa länder, exempelvis USA, genomförs olika typer av undersökningar för att mäta 

elevernas prestationsförmåga med ett test som kallas IQ-mätning. De mentala förmågorna 

fastställs med hjälp av intelligenstest som visar individens intelligenskvot (IQ) (Szabo, 2013, 

s. 20). I Sverige används en sådan metod ytterst sällan. Man vill inte göra skillnader mellan 

eleverna i skolan. 

Enligt Pettersson (2002) är de eleverna med särskilda matematiska förmågor ”vetgiriga”. 

Elevernas vilja driver och motiverar dem att söka svara på frågor – 

i många fall trots att de känner sig motarbetade. Redan i tidiga åldrar märks deras matematiska 
förmågor som den ivriga känslan att behärska kunskapsområdet och ett matematiskt sinneslag. 
Detta visar sig genom elevernas logiska resonemang, minnesförmåga, energi och nyfikenhet. De 
kan dra slutsatser, se mönster och hitta egna lösningsstrategier (Pettersson, 2002, s. 17). 

Pettersson anser även att om man tvingar de högpresterande eleverna att passa in för mycket i 

mängden bland klasskamrater, då är risken att deras begåvningsförmågor bromsas (Pettersson, 

2002).  

2.2 Lärarens roll: 

Enligt läroplanen skall läraren planera undervisningen utifrån elevernas förutsättningar.  

Wistedt och Pettersson (2013) anser att lärarens roll är oerhört viktigt eftersom eleverna ”som 

har intresse och fallenhet inom ett ämne sällan klarar att utveckla sina förmågor utan stöd”. 
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Om elever inte får det stöd de behöver antar dessa elever en motsatt attityd som ”ointresserade 

och frånvarande” – ett beteende som låter dem framstå som ”lata” (Wistedt, 2013, s. 50 mf.).  

Ahlström (2009)  lyfter fram lärarens roll för alla elever och i med det är också de 

högpresterande eleverna inkluderade, eftersom undervisningen är lika för alla i klassrummet i 

allmänhet. Ahlström betonar lärarens roll att leda och organisera elevernas aktiva deltagande 

med intressanta problemlösningar. Det underförstås att läraren skall planera elevernas lärande. 

Hon tar upp Eriksens (1993) idé att eleverna är i konstant behov av hjälp av en vuxen som ska 

förstå vad eleverna säger och tydliggöra och utveckla deras tankar liksom Wistedt. Ahlström 

anser även att läroboken i matematik inte får styra och begränsa undervisningen. Om eleverna 

ska sitta och bara räkna i boken i sin egen takt blir lärarens arbete ineffektivt. (Ahlström, 

2009, s. 16) 

Glasser anser att berömmande bidrar till gruppens lärande (Glasser, 1996, s. 93). Han 

poängterar vikten av utmaningar,  

utan det skulle eleverna inte arbeta, om det inte finns tillräcklig omedelbar belöning i 
klassrummet eller utanför skolan. Lärande måste vara tillfredsställande. Ökad tillfredsställelse av 
basbehov och genom yttre bekräftelse, exempelvis tillhörighet, makt, frihet och nöje” (Glasser, 
1996, s. 17) 

Enligt Glasser finner de högpresterande eleverna behovstillfredsställelse genom att ”hjälpa de 

svagare, eftersom de vill ha den makt och vänskap som en högpresterande grupp åtnjuter” 

(Glasser, 1996, 74) 

2.3 Lärarens arbetssätt 

Albert Ziegler (2010) vid universitet i Ulm tar upp olika åtgärdsbegrepp inom läroprocessen 

för högpresterande elever (Ziegler, 2010, s.106): 

Accelerering 

 tidigare inskolning av elever, 

 låta eleven hoppa över en årskurs (särskilt i grundskolan; speciellt i årskurs 2),  

 låta eleven under en tid delta i ämnesundervisning i en högre årskurs, 

 låta eleven läsa en individanpassad kurs där eleven själv bestämmer takten, 

 beskära och korta ner läroplanen för elever med snabb inlärningsförmåga för att undvika onödiga 
övningar och tomgång, 



7 
 

 sommarkurser där elever under några veckor undervisas i ett helt årskursprogram; detta kan också 
begränsas till ett enda ämne (s. 92),  

Enrichment- som innebär ”berikande åtgärder inom den reguljära studieplanen genom 

tilläggsarrangemang och som han tycker med kombination med andra stödmetoder visar 

uppmuntrande resultat”: 

 lägga till kurser eller valfria kurser, 

 låta eleven under en tid delta i undervisning i en högre årskurs,  

 evenemang utanför kursplanen 

 exkursioner, 

 arbetsgrupper med speciella tematiska huvudinriktningar, 

 sommarkurser om teman utanför kursplanen samt elevakademier, 

 utöver skolundervisningen privatundervisning utanför skolan, 

Pull-out- där eleverna med prestationsförmågor ”periodvis lämnar undervisningen och deltar 

i specialstrukturerad undervisning. Nackdelen med det är att man brukar ta ut elever bara en 

gång i veckan, fast eleverna är begåvade varje dag”. 

Prestationsgrupperingar,”där homogena skolklasser bildas av didaktiska skäl. Risken med 

en sådan åtgärd är att de högpresterande eleverna kan drabbas av förhöjd examensångest, 

eftersom prestationsförväntningarna är höga”: 

 skolklasser delas internt in i inlärningsgrupper som har differentierats med utgångspunkt från prestation, 

 elever har periodvis grupperats externt efter prestation i vissa ämnen (uppdelning i olika lokaler med 
flera lärare) 

 permanent deltagande i en prestations homogena inlärningsprupp (s. 94) 

Målorienterat lärande leder till prestationsökningar. Enligt honom brukar vi i vardagen 

sällan använda oss av den förmågan, i stället missbrukar vi den eftersom prestations- och 

ansträngningsnivåer i vardagen balanserar sig fram till en funktionell kompromiss mellan 

framgång och insats.  

Individualisering beror på lärarens ambitioner när det gäller en enda inlärare. Enligt honom 

tar läraren: 

LenaMT
Överstruket
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tillsyn över lärande, diagnostiserar framstegen, ger individuell feedback och lägger in nya, 
understödjande lärofaser. Varje lärsekvens är noga anpassad till eleven. Innan man övergår till 
att använda mer krävande och komplexa läromedel görs en noggrann diagnos som ligger till 
grund för beslutet (Ziegler,2010, s. 106). 

 Han anser att individanpassade anvisningar och läroplaner är effektivare och men även att det 
delvis kan äga rum i en lärgrupp (Ziegler, 2010, s. 106). 

Feedback är för honom prioritering i lärande som har en prestationshöjande effekt: 

utan lämplig feedback som ges med täta mellanrum går det knappast ens för högt motiverade 
elever att göra framsteg i lärande (s. 107).  

Han kommer fram till förslaget att övningsuppgifter ska innehålla minimala förändringar, 

exempelvis att eleven ska öva med uppgifter som är adekvata till ändamålet: 

en utökad handlingsrepertoar behöver tränas och befästas. Mest lämpliga uppgifter som kan 

utföras med minimal insats av transfer, utan att det krävs ytterligare förståelsesteg. 

Av alla åtgärds som Ziegler har tagit upp anser han att en individuell undervisning i 

kombination med en handledare är den optimala åtgärden till en bättre läroprocess för de 

högpresterande eleverna. (Ziegler, 2010, s. 107 m.fl.). 

 

Bergström (2009) anser att de högpresterande elevernas utveckling är viktig att ta vara på. 

Enligt henne bör varje lärare ge de högpresterande eleverna mer plats i klassrummen och ta 

vara på deras kunskap, eftersom dessa elevers kunskap och tankesätt kan berika 

undervisningen på ett mer lärorikt sätt. 

 

Wistedt och Pettersson (2013) föreslår att de högpresterande eleverna borde få stöd i 

matematik av en mentor minst en gång i veckan för sin utveckling. Även tycker de att 

eleverna från olika klasser bör träffas en gång eller flera gånger under veckan och ägna sig åt 

matematiska problemlösningar (Wistedt, 2013, s. 51)  

 

Wistedt och Pettersson (2013) tar upp kängurutävlingen som är baserade på matematiska 

uppgifter och kan användas vid undervisning av enskilda elever som behöver extra stimulans 

eller av lärare som i samband med problemlösning i grupp eller helklass (Wistedt). 2013, s. 

21) 

 

Berggren och Lindroth (1998) studerar vikten av att jobba med laborativa material. Enligt de 

”ska det laborativa materialet hjälpa eleverna att lösa en konkret situation för att sedan 
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diskutera fram generalla lösningar och lösningsmetoder”. Dessa laborativa material kan vara 

enligt dem: geobräda, cuisenaire- stavar, vatten, centikuber, playdoh-lera, tärningar, pengar, 

våg och vikter, måttsatser, kaplastavar, konstruktionsrör, magi-mixer, snottror, barbie-dockor 

och modellbilar, meterhjul och måttband (Berggren, 1998, s. 44 m.fl.). De anser även: 
att matematik inte bara handlar om räkningen, det är även kommunikation. ”Genom det 

matematiska språket kan man diskutera, upptäcka och förstå matematik och matematikens plats i 

verkligheten” (Berggren, 1998, s. 26)  

Wistedt och Pettersson (2013) anser att det laborativa materialet också är viktigt. ”Övningen 

blir lek, och likt leken bygger den på regler som barnen lätt kan lära sig”(s. 66) 

De tar också upp vikten av en positiv klassmiljö, där eleverna känner sig välkomna in i 

diskussionen, som en social norm som är påtaglig både när eleverna redovisar sina lösningar 

och när de diskuterar sina förslag och att det kan finnas olika varianter på svår till ett 

matematiskt problem (Wistedt, 2013, s. 73). 

 

3. Tidigare forskning: 

I följande del av studien kommer tidigare forskning om ämnet att redovisas.  

Eva Pettersson (2008) studerade elever med särskilda förmågor i matematik och den 

pedagogiska praktiken i vardag. Hon gjorde två empiriska studier, en fallstudie och en 

enkätundersökning. I fallstudien följer hon två elever under deras senare år i grundskolan i 

matematiska aktiviteter. I enkätundersökningen svarade lärare på frågor kring 

undervisningsmodeller, om de har haft elever med särskilda förmågor i matematik och hur 

lärare upptäckte och bemötte lärare dessa elever.  

Pettersson konstaterar i sina studier att det är ”otvetydigt” att det finns elever med särskilda 

matematiska förmågor i det svenska klassrummet. Hennes undersökningsresultat visar även 

att den undervisningsformen som tillämpades var tyst räkning med hjälp av läromedlet, 

gemensamma genomgångar och även att diskussioner förekom i mindre omfattning. Enligt 

henne ger en sådan undervisningsmodell ”inte eleverna med särskilda förmågor i matematik 

det stöd och stimulans de är i behov för att utveckla sig efter sina förutsättningar ” (Pettersson, 

2008).  

 Attila Szabo (2013) undersöker den matematiska förmågans interaktion och det matematiska 

minnets roll vid lösning av matematiska problem på eleverna och tar upp Krutetskiis (1976) 
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teori som handlar om att när de högpresterande eleverna löser nya problem vill de oftast 

minnas ett liknande problem som de redan har löst. Och även om eleverna inte har behandlat 

liknande problem förut, så kan de uppleva att de tidigare har ”löst” problemet (Krutetskii, 

1976). Szabos studier visar att valet av problemlösningsmetod har viktiga konsekvenser för 

elevers problemlösning hos de högpresterande eleverna. Om de valda problemlösnings- 

metoderna inte ledde till önskat resultat, så hade eleverna mycket svårt för att ändra sina 

initialt valda lösningsmetoder. Studien visar också att elever som använder allmänna, dvs. 

algebraiska, problemlösningsmetoder presterar bättre än elever som använder numeriska 

metoder (Szabo, 2010) 

Szabo lyfter fram Bloom & Sosniak, (1985), Mönks &Ypenburg, (2009) och Ziegler, (2010), 

forskare inom den matematiska vetenskapliga världen, som anser att människors förmågor är 

delvis medfödda men att de framför allt är utvecklingsbara (Szabo, 2010). 

 

Inger Wistedt och Eva Pettersson (2013) undersöker barns matematiska förmågor och hur de 

kan utvecklas. De anser att man ska lägga fokus på elevernas potential och talang för 

matematik. De tar upp Krutetskiis (1976) studieresultat som säger att den matematiska 

förmågan utvecklas med åtta matematiska aktiviteter:  
 att formalisera matematiskt material,  
 att generalisera matematiskt material,  
 att operera med siffror, 
 tillsekventiellt, logiskt resonerande, 
 att förkorta resonemang,  
 flexibilitet och reversibilitet,  
 att minnas matematisk information, 
 fallenhet och intresse, 

Enligt Wistedt och Pettersson ska de första sju matematiska aktiviteterna vara ”en 

förutsättning för att kunna orientera oss i omvärlden”. Men den sista förmågan är ovanlig – 

fallenhet och intresse för matematik, som även kallas för begåvning. De föreslår en varierande 

undervisning med laborativa inslag, enskilt arbete, problemlösning i grupp och diskussioner i 

helklass kan ge olika sätt att uttrycka sina förmågor (Wistedt, 2013, s.38). Dessutom visar de 

genom sin undersöknings resultat att det går att öva upp de matematiska förmågorna i alla 

åldrar. 

 

4. Material och metod: 
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I detta avsnitt redovisas den metod som använts för att samla in data för att nå de resultat som 

arbetet får.  Metoden jag valde är en kvalitativ metod, eftersom den är adekvat i min 

undersökning. Även metodkritik kommer att behandlas och redovisas under detta avsnitt.  

4.1 Val av metod 

Studiet i min undersökning bygger på den kvalitativa forskningstraditionen, som handlar om 

att få en djupare insikt om hur människan anpassar sig till sin livssituation (Dalen, 2008, s. 

11). 

Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer (Dalen, 2008), för att detta sätt att 

intervjua gav mig en bredare uppfattning om lärarens arbetssätt och informanterna skulle 

känna sig bekväma att dela med sig av sina arbetserfarenheter, enligt Dalen (Dalen, 2008, s. 

30). 

Jag valde även att observera en matematiklektion med varje klasslärare, för att granska deras 

arbetsmaterial och se lärarens roll närmare och de högpresterande eleverna i arbete. Enligt 

Stukat (2011): "att använda någon form av observation brukar vara lämpligast när man vill ta 

reda på vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör" (Stúkat, 2011, s. 55). 

Observationerna var tänkta att vara av en vanlig osystematisk karaktär, som innebär att man 

bara finns på plats, exempelvis att sitta längst bak i ett klassrum och notera allt man ser och 

vidare få en helhetsbild i samband med intervjuer (Stukat, 2011, s. 57). Dock fick jag vara 

med och delta på tre lektioner, där lärarna tyckte att jag kunde gå runt och stötta elever för att 

se bland annat hur de högpresterande jobbade. På det sättet fick jag iaktta de högpresterande 

eleverna under deras resonemang i olika matematiska problem. 

Frågorna till undersökningen var många, men under intervjutillfällena valde jag att använda 

mig av få frågor och låta fler frågor uppstå under intervjuernas gång, vilket skulle leda till att 

vi skulle få en dialog, eventuellt en diskussion, kring frågorna istället för korta svar. Tanken 

med intervjufrågorna var att få en uppfattning om hur flera lärare arbetar med de 

högpresterande eleverna. Frågorna finns i bilagan. 

 

4.2 Urval 
 
Jag har gjort ett snöbollsurval, som betyder att man väljer personer som har de speciella 

egenskaper man är intresserad av att studera (Stúkat, 2011, s 70). Mina intervjuinformanter 

består av fyra lågstadielärare. Två av lärarna jobbade på samma skola och med olika 

årskurser. Det blev tre olika skolor. Detta för att kunna se skillnader i arbetssätt. Tre av 

informanterna jobbade med årskurs tre och en med årskurs två. 
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Tanken var att alla informanterna skulle jobba med årskurs tre, men på grund av tidsbrist och 

tekniska fel var det omöjligt att kontakta den först tänkta informanten, som jobbade med 

årskurs tre.  

Vidare informerade jag informanterna om de etiska principerna inför en intervju, som innebär 

att intervjun skulle spelas in för mitt eget bruk, att informanten kunde avbryta intervjun när 

som helst, att det samlade materialet skulle behandlas konfidentiellt och att informanten blir 

anonym i mitt arbete (Ahrne, 2011, s. 82). 

Alla intervjuade informanter var nyfikna på mitt examensarbete och tyckte att de 

högpresterande eleverna är en viktig del i lärarens arbete.  

 

4.2.1 Presentation av intervjuinformanterna: 

I följande avsnitt kommer jag att presentera varje informant med sina påhittade namn: 

Informanten Sandra föddes 1949 och har jobbat i trettio år som lärare. Hon trivs bra på sin 

arbetsplats. Hennes klass är en årskurs tre som består av 27 elever. Sandra presenterade sin 

klass som ”bästa klassen” och det menade hon med stolthet och glädje. Enligt henne är nästan 

alla elever duktiga. I övrigt jobbade hon med entusiasm och tyckte att varje dag såg olika och 

utmanande ut. 

 

Informanten Tania föddes 1969 och har jobbat med klassen sedan eleverna började skolan. Nu 

en årskurs tre som består av 20 elever. Utöver det har hon jobbat 10 år som pedagog i andra 

skolor.  Hon trivs bra med sin arbetsplats, men nämner arbetsbelastning som ett problem. Det 

viktigaste för henne är att eleverna ska känna sig trygga i klassrummet och att de är en del av 

hennes liv. Hon tycker att det är viktigt att visa eleverna alla sina sidor som person, för att det 

inte bara är kunskap hon ska föra vidare - de ska se hur en människa fungerar och på så sätt 

hur livet kan fungera. 

 

Informanten Lotta föddes 1951 och har jobbat som lärare sedan 1975. Hon jobbade ett antal år 

utomlands. Hon gick en gammal lågstadielärarutbildning, där man läste ”allt möjligt” enligt 

henne. Hon specialiserade sig på engelska och gymnastik. I hennes utbildning ingick didaktik 

i matte och svenska. Enligt henne såg utbildningen annorlunda ut. Hon har jobbat i 10 år i den 

nuvarande skolan och nu med en årskurs två sedan eleverna började årskurs ett. Klassen 

består av 23 elever. Hon trivs jättebra med sitt jobb och att undervisa är jätteroligt och att se 
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att eleverna utvecklar sig är jättekul. Hon beklagar med att det har blivit så mycket annat som 

tar mycket tid från planeringen. 

 

Informanten Lisa föddes 1980 och är förskollärare och lärare upp till årskurs tre. Hon har 

jobbat i fyra år som lärare. Först jobbade hon i en förskoleklass i två år och sedan två år som 

klasslärare. Den här klassen tog hon över för två år sedan. Hennes inriktning är pedagogiskt 

arbete mot yngre barn. Hon läste extra svenska och extra matematik. Klassen består av 21 

elever. Hon jobbar för det mesta med halva klassen när det gäller matematikundervisningen 

och detta på grund av elevernas behov av smågruppsundervisning. Hon berättade att klassen 

var i stort behov av trygghet och fasta rutiner. 
 

4.3 Genomförande  

Under den första träffen med informanterna belyste jag studiens teman och syftet med den.   

Strax innan intervjun startade informerade jag återigen om samma sak men även om deras 

rättighet att stoppa intervjun om det kändes obehagligt eller om vi stördes av yttre 

omständigheter.  

Alla intervjuer genomfördes i klassrummet och tre intervjuer skedde strax efter sista 

lektionen.  En intervju genomfördes strax efter första matematiklektionen och detta på grund 

av tidbrist och som jag även fick komplettera några veckor senare eftersom vi blev avbrutna. 

Detta på grund av det inträffade en olycka på skolgården och en elev behövde lärarens hjälp. 

Under intervjuerna använde jag mig av en diktafon för att spela in samtalet samt många 

förberedda frågor vilket gjorde det svårt för mig då jag följde den semistrukturerade modellen 

med redan förberedda frågor. För att det inte skulle bli problem med att följa frågorna och för 

att jag inte skulle tappa den röda tråden valde jag då att ha några frågor som huvudfrågor, som 

skulle ingå i alla intervjuerna. Tiden för intervjuer varierade mellan 15 minuter och 45 

minuter. 15-minutersintervjun var på grund av yttre omständigheter, som jag fick komplettera 

några veckor senare. 

 
4.4 Intervjufrågor 

Efter varje intervjutillfälle lyssnade jag på intervjun en gång och sedan skrev jag ner den på 

datorn och för att kunna läsa obehindrade gånger och uppdatera mig skrev jag ut samtalet. När 

råmaterialet var behandlat var det dags att analysera och jämföra för att hitta likheter eller 

skillnader och gå vidare med undersökningens resultat.  
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När det gäller mina frågor som jag använde till mina intervjuer, så var det för många och det 

kändes att det behövdes förkortas. Jag hann inte bearbeta dem och problemet visade sig under 

mina intervjugenomgångar. Frågorna var intressanta, men de var tänkta utifrån ett student- 

och blivande lärare-perspektiv och även utifrån min nyfikenhet om det pedagogiska arbetet i 

skolan.     

Dessa frågor utvecklades under intervjuns gång, för att det skulle leda till en dialog med 

informanterna. Detta kände jag under det första intervjutillfället, då det inte gick att följa mitt 

manus med frågorna. Dock fastnade jag på några viktiga och relevanta frågor, som skulle 

följas i varje intervju. Dessa frågor var: 

 Hur många högpresterande elever finns i din klass? 

 Vad kännetecknar dessa elever? 

 Hur uppmanar du dessa elever? 

 Vilka metoder använder du för att stimulera de högpresterande?  

 Hur utmanar du dessa elevers lärande? 

 Hur arbetar skolan med de högpresterande eleverna? 

 

4.5 Bearbetning av resultat  

Efter varje intervjutillfälle lyssnade jag först på intervjun en gång och sedan skrev jag ner den 

på datorn och skrev ut för att kunna läsa obehindrat antal gånger och uppdatera mig. När alla 

data var behandlade var det dags att analysera och jämföra de olika materialen och hitta 

likheter eller olikheter och gå vidare med undersökningens resultat.  

5. Resultat och analys 

I följande del ska jag först presentera observationerna. Vidare kommer en sammanfattning av 

frågorna och svaren, som är uppdelad efter frågeställningar. Efter varje frågeställning kommer 

resultaten att presenteras och sedan analyserna av intervjuerna och observationerna, med hjälp 

av teori, tidigare forskning och bakgrund. Arbetet baserar sig på empiriska studier som 

innebär att man utgår från mänskliga erfarenheter (Dale, 2008). 

5.1 Presentation av observationer: 

Följande del handlar om mina observationer: 

5.1.1 Skola nummer 1: 
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I Sandras klass jobbade alla elever med samma sida i boken. Läraren gick runt och hjälpte 

eleverna som räckte upp handen. Under det här tillfället visade läraren för mig vilka elever 

som var högpresterande. De som var klara med boken fortsatte jobba med en extra uppgift 

som eleverna hämtade från ett fack som hängde på väggen. Även högpresterande elever 

räckte upp handen på grund av okända ord i stencilen. En väldigt harmonisk klass där alla var 

koncentrerade på sina uppgifter och arbetade parvis med diskussioner och funderingar kring 

kluriga frågor. Nästa observationstillfälle var när eleverna skulle göra klart en 

matematikdiagnos som hämtades från boken: ”Förstå och använda tal – en handbok” av 

Alistair McIntosh, s. 175-188. De högpresterande eleverna var snabbt klara. En annan 

observation var under ett grupparbetes indelning. Läraren poängterade vikten av att lyssna på 

instruktionerna. Hon repeterade föregående kunskap om enhet mm, cm, dm och m. Sedan gav 

hon exempel på problemlösning. Eleverna delades upp i små grupper och fick ett 

tremeterssnöre, en klädnypa, en penna och en kvadratdecimeterstor lapp. Eleverna skulle 

samarbeta och i varje grupp fanns en högpresterande elev och det var de som var snabba att 

komma på svaret och var ivriga att svara. Läraren frågade eleverna om hur eleven tänker. 

Under grupparbetena märkte jag att de högpresterande eleverna tog initiativ, tänkte snabbt och 

ville vara först när fröken frågade. Läraren påminde eleverna om att jobba gruppvis och att 

alla skulle komma till tals. 

5.1.2 Skola nummer 2: 

Informanten Tania presenterade sin klass som bästa klassen och började dagen med att hälsa 

alla elever välkomna och startade matematiklektionen med räknesagor. Under tiden som 

eleverna tänkte visade hon vilka elever som betraktades som högpresterande. Det var de som 

räckte handen upp först och ivriga ville svara på frågorna. De flesta elever var ivriga att få 

tillfälle att svara på frågorna eller ställa upp sina egna frågor som läraren uppmanade till efter 

genomgången.  Hon är matematiklärare i botten och det känns att hon brinner för sitt ämne. 

Varje elev fick den tid som behövdes för att kunna klura på svaret. Läraren väntade och i 

vissa fall hjälpte hon eleverna med extra frågor som kunde hjälpa eleven att komma på svaret. 

De elever som trots all hjälp inte kunde komma på svaret fick sitta och grubbla vidare. Det var 

en levande lektion där eleverna och läraren sammarbetade med problemlösningarna. 

Klassrummet kändes levande på sätt och vis, eftersom läraren använde sig av allt runt 

omkring för att bygga på sina problemlösningar. Läraren använder sig mycket av en liten 

whiteboard som eleverna hade i sina bänkar, där de bland annat skrev med siffror eller ritade 

hur de tänkte när de byggde en mattesaga, eller svaret på frågan. En aktiv lärarprocess pågick 



16 
 

med whiteboarden, där man skrev, visade till läraren eller sina klasskompisar och man 

suddade upprepade gånger. De högpresterande eleverna var snabba på att svara också i den 

här klassen. Detta märkte jag tydligt när de jobbade med omkrets och area. Dessa elever var 

långt i från de övriga eleverna och ville få mera utmaningar. Dessa elever satt vid ett bord vid 

sidan om och diskuterade uppgifterna som läraren gav dem. Uppgifterna var annorlunda än de 

övriga eleverna fick.  Läraren matade eleverna med fler och fler frågor om area och omkrets, 

tills eleverna själva sa ”stopp, det räcker nu, behöver vi lära oss det?” och tittade på de övriga 

eleverna som jobbade med matematikstabar för att förstå area i en kub. De högpresterande 

eleverna jobbade också med en kub i handen för att konkretisera uppgifterna. 

5.1.3 Skola nummer 3: 

I Lottas klass lyssnade alla elever tysta och räckte upp handen för att fråga eller svara. Vädret 

och jämförelse av grader från förra veckans och dagens temperatur blev lärarens introduktion 

till dagens matematiklektion. Diagnosmoment på fem minuter. Efter diagnosen fortsatte 

läraren genomgången, som handlade att följa mönster vilket ledde till en diskussions moment. 

Läraren använde sig också av whiteboarden, där eleverna skrev svaret på lärarens frågor och 

läraren nickade med huvudet om de hade svarat rätt eller fel. Sedan läste läraren en tvåsidig 

text om en saga från Mästerkatten kapitel tre och diskussionen efter läsningen om de olika 

talkombinationerna, hälften, dubbelt, par, mus eller möss, klockan kvart i, kommutativa lagen, 

mm.  Alla elever räckte upp handen för att svara på lärarens frågor, förutom en elev som satt 

med en fritidspersonal vid sidan om som hjälper honom med uppgifterna. Han räckte upp 

handen. Klassen är ganska tystlåten. Alla elever låg på samma sida i boken. Här var det svårt 

att identifiera de högpresterande eleverna på grund av den systematiska 

undervisningsmodellen. 

5.1.4 Skola nummer 4: 

I Lisas klass började lektionen med att läraren hälsade på engelska. Sedan gick hon igenom 

vissa geometriska kroppar och deras relation till omgivningen. Hon tog fram laborativa 

material och medan hon visade dessa föremål gick hon igenom deras matematiska namn. Hon 

poängterade vitsen med att hitta relationer bland dessa föremål och omgivningen för att lära 

sig namn på ett effektivare sätt. Vidare gick hon igenom hur man ska tänka inför en uppgift 

med tanke på att de snart skulle skriva de nationella proven, exempelvis följa mönster, udda 

eller jämna siffror, mm. Den här dagen hade de ett diagnostillfälle och eleverna jobbade 

relativt tyst och alla räckte upp handen upprepade gånger eftersom eleverna inte förstod 
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instruktionerna på uppgifterna. Diagnosen var densamma som i Sandras klass och 

språksvårigheter som visade sig i Sandras klass visade sig i viss grad också i den här klassen, 

speciellt i två ord: ”närmast före 600”. I övrigt hade Lisas klass större svårigheter att förstå 

texten än Sandras klass överhuvud taget inklusive de högpresterande eleverna. I den här 

klassen var det också svårt att identifiera de högpresterande eleverna.  När jag gick runt och 

hjälpte eleverna märkte jag skillnaden mellan de högpresterande eleverna och de övriga. De 

högpresterande eleverna behövde bara höra och spegla tillbaka frågan för att förstå. 

5.2. Sammanfattning av frågorna och svar: 

Nedanför kommer jag att redogöra och sammanfatta pedagogernas svar på mina utvalda 

frågor om de högpresterande eleverna. Slutligen blir det en analys av varje frågeställning.  

5.2.1 Hur många högpresterande elever finns i din klass? 

Resultat 

Sandra säger att i matte finns 4-5 högpresterande elever, men bara 3 extremt högpresterande. 

Tania säger att hälften av eleverna är duktiga. Hon har 20 elever. Men hon anser att hon har 2-
3 som är extra duktiga. 

Lotta kommenterar att hon ”precis idag har pratat om det och vill säga att de är 3 eller 4 

högpresterande”.  

Vi gjorde en test, hela klassen har ett bra resultat. Man kunde ha 31 poäng, en 
övergripande test som täcker allting för vad man ska kunna i årskurs två i höstterminen 
och då hade två stycken alla rätt, sen fyra som har ett enda fel, fyra som har två fel och 
den som är sämst har 23 så att det är en ganska bra test överlag. Så det är ingen som är så 
katastrofal. Det kan det ligga att har 15 eller så. Det är 23 som är sämst och det är ett barn 
som har börjat den här terminen som har gåt i en friskola. Det har inte varit alltid en bra 
undervisning, det finns en del hål. Det är en ganska bra matteklass (Intervju, 101013). 

Lisa säger att av 21 elever i klassen, är det 4 högpresterande elever i matte som finns i hennes 

klass.   

Analys  

Varje lärare har ett varierande antal elever i sina klasser, exempelvis 27, 20, 23, 21 elever. 

Lärarna är eniga om att det finns högpresterande elever i klassen och lärarna konstaterar att 

antal högpresterande elever pendlar mellan 3 till 4 elever. Alla lärare kallar dessa elever för 

extremt duktiga under intervjuns gång. Sandra säger att i matte finns det 4 till 5 

högpresterande elever, men bara 3 extremt högpresterande. Tania tycker att halva klassen är 
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duktiga i matte, men hon konstaterar att hon har 2, 3 som är extra duktiga. Lotta som nyss 

testade sina elever med bra resultat för hela klassen skulle vilja säga att de är 3 eller 4 

högpresterande. Lisa kommer fram till att av 21 elever i klassen finns det 4 högpresterande 

elever i matte.  

De flesta lärare som intervjuades har en tendens att kalla de högpresterande eleverna för 

”extremt duktiga” och det hörde jag under intervjuns process. Begreppet som används i mitt 

arbete är ”högpresterande elever”. Enligt Ziegler har Ernst Hany i Erfurt hittat mer än hundra 

olika sätt att definiera de högpresterande eleverna (Ziegler, 2010). 

Av lärarnas svar kan dras slutsatsen att det i varje klass finns minst 3 högpresterande elever. 

Enligt SOU (2010)  är Sverige dåligt rustat för matematiker på arbetsmarknaden och i 

vardagslivet. För att uppnå målet enligt SOU (2010) bör vissa strategier åtgärdas, exempelvis 

att grundskoleleverna skall ha tillgång till relevant undervisning i teknikvetenskap. 

Enligt professor Bergström är det viktigt att ta vara på de högpresterande elevernas utveckling 

och att varje lärare bör ge de högpresterande eleverna mer plats i klassrummen och använda 

deras kunskap (Bergström, 2009). 

Vi kan konstatera att vi behöver matematiker och för att de ska utvecklas måste vi ge det 

utrymme de behöver. Det finns många elever som berättar i Mensas blogg om sina 

upplevelser under skoltiden, där bland annat kände de sig annorlunda och tappade lust och 

intresse för studierna på grund av man inte tog deras förmågor på allvar (Mensa.se). Det gör 

att många högpresterande elever inte vågar träda fram och visa sina talanger. Enligt 

läroplanen skall alla dessa elever få den stimulans av läraren för att stärka elevernas vilja att 

lära och elevens tillit till den egna förmågan. (Lgr, 2011, s. 14). Petterson (2002) och Törnfelt 

(2009) anser att det är bara de elever som ligger i riskzonen att uppnå målet som syns och 

pratas om mest i klassrummet och även att det är de som får mest stöd och åtgärds program. 

Utifrån vad forskningen säger kan hända att många högpresterande elever inte vill synas och 

gömmer undan sina talanger. 

5.2.2 Vad kännetecknar de högpresterande eleverna? 

Resultat: 

Sandra beskriver sina högpresterande elever som att: 
de har ett matematiskt intresse, tänker på ett speciellt sätt som gör att det är enkelt för 
dem att tänka ut tanken. Det är allt från stora subtraktionstal till kluriga 
problemlösningar, men de har ett annat mönster på hur de tänker, medan de andra får 
traggla väldigt mycket (Intervju, 011013). 
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Tania tänker en stund och säger om de högpresterande eleverna att: 

de hänger med på alla genomgångar, de lär sig snabbt. Inlärningen känns väldigt snabb 
och plus de kan tänka extra, deras förklaringar när de löser matte problem är lite smart 
tänkande (Intervju, 071013). 

Lotta tycker att ”de högpresterande eleverna kan klara problemlösning på egen hand”. Vidare 

tyckte hon att de högpresterande eleverna inte har de problem med tiotalsövergång i minus 

och plus. Hon påstår att: 

på den här nivån om man är duktig i ett ämne så är man duktig i alla ämnen, men här är 
ofta en elev som är duktig i matte duktig i svenska, intresserad av allt (Intervju, 101013). 

Lisa säger att de högpresterande eleverna ”kan förklara hur de tänker, för de kan ge en 

förklaring som jag tänker så här”. Hon tar upp ett exempel och säger att ”de kan säga att jag 

lägger ihop de här bitarna och då blir det”. Enligt henne har många av de högpresterande 

eleverna det sättet och kan ge rätt svar. Om övriga elever tyckte hon att: 

om man frågar så vet de inte hur de kom rätt till svar. Då de inte vet det har de inte 
kommit så långt. De kanske har lärt sig ett mönster, men vet inte varför och hur mönstret 
är. De högpresterande eleverna använder uttryck, ord (Intervju, 091013). 

Analys 

Sandra anser att det som kännetecknar de högpresterande eleverna är att de har ett stort 

intresse för matematik och ett matematisk tänkande. Tania syftar på deras snabbhet och 

smarta tänkande och även på deras förklaringar. Lotta lyfter fram deras förmåga att klara 

problemlösningar på egen hand och att de är duktiga i alla ämnen på det stadiet. Lisa lyfter 

fram deras sätt att förklara hur de tänker och att de använder uttryck och ord. 

Alla lärare lyfter fram de högpresterande elevernas förmågor att lösa stora tal och 

problemlösningar. På sätt och vis är alla lärarna inne på samma spår att beskriva de 

högpresterande eleverna.  

Deras beskrivning stämmer med Pettersson (2002) som definierar eleverna med särskilda 

matematiska förmågor som vetgiriga. Hon säger att:  
elevernas vilja driver och motiverar dem att söka svar på frågor - i många fall trots att de 
känner sig motarbetade. Redan i tidiga åldrar märks deras matematiska förmågor som den 
ivriga känslan att behärska kunskapsområdet och ett matematiskt sinneslag. De kan dra 
slutsatser, ser mönster och hittar egna lösningsstrategier. Detta visar sig genom elevernas 
logiska resonemang, minnesförmåga, energi och nyfikenhet”. (Pettersson, 2002, s. 17).  
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Här känner jag igen Sandras svar att de högpresterande eleverna har ett annat mönster på hur 

de tänker. Givetvis sker lärandeprocessen på olika nivåer, men deras prestationsförmågor 

skiljer sig från de övriga klasskamraterna, eftersom de har lätt att lära sig nya kunskaper och 

deras sätt att förklara är även något som utmärker dem.   

Dessa beskrivningar kunde jag observera även i vissa klasser.  De högpresterande eleverna i 

Tanias klass var ivriga att svara på lärarens frågor och när de skulle förklara använde de sig av 

ett genomtänkt och avancerat matematiskt språk.  I Sandras klass var de högpresterande 

eleverna lugnare, men det var de som först räckte upp handen och tankemönstret på svaret var 

genomtänkt och rikt i språket. 

Ziegler (2010) anser att de högpresterande eleverna är de som ”har uppfyllt ett fastställt 

prestationskriterium”, exempelvis att vara årsbäst i klassen, men att det inte bestämmer hur 

det blir framöver. I det här sammanhanget går det att koppla in Lotta som tycker att om man 

är duktig på ett ämne, är man duktig på alla ämnen i årskurs två.  

5.2.3 På vilket sätt uppmanar och stimulerar din undervisning dessa elever? 

Resultat 

Sandra säger att hon satsar på matematik med halv klass en gång i veckan, där hon bland 

annat oftast tar praktisk matematik, exempelvis att: 

man går ut och mäter eller att hela mattan är fullt av saker, laborativt material, som: 
klossar, måttband, termometrar som eleverna ska skapa med. Under vissa perioder 
jobbade de med t.ex. volym, andra perioder med geometri och då är det viktigt att inte 
bara sitta med en bok och rita, utan de måste få en känsla i praktiken. När eleverna går 
hem får de till uppgift att titta exempelvis efter var formen kvadrat finns (Intervju, 
011013).  

Beröm ingår också i hennes sätt att stimulera elever. Hon säger att de högpresterande eleverna 

nästan får undervisa, ”så att de står och förklarar för kompisar hur de tänker och de andra 

eleverna säger: O! tänker du så?” (Intervju, 011013). 

Sandra skulle vilja erbjuda eleverna mera, men hennes tid upptas mycket av rättning eller 

planering. Sandra tar upp lärarens schema som innefattar 45 timmar i veckan:  
men det räcker inte. Men det är för att man vill göra ett bra jobb. Men det har ändrats enormt 
mycket sedan ett antal år. Det är så mycket antal konferenser. All tid efter skolan är ofta 
inbokad. Det är arbetslag tisdag, onsdag är det lärarkonferens, så det är nåt ofta (Intervju. 
011013) 
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Tania säger att just de högpresterande eleverna inte ska begränsas och att de får jobba med 

matematik hur mycket de vill, utifrån deras nivå. Hon poängterar att hon inte begränsar hur 

många sidor de ska jobba med i matteboken. Hon anser att: 

i matematik måste man öva ibland att lösa problem. De sista 20 minuterna eller en kvart av 

mattelektionen när de jobbar med matteboken, så kanske några hinner med att jobba i 20 sidor 

medan de andra hinner 5 sidor (Intervju, 071013).  
Hon tycker att det är okej och att man inte ska stoppa någon. 

För Tania får de högpresterande eleverna utmaningsuppgifter medan de andra i klassen bara 

jobbar med repetitionsuppgifterna. Boken hon jobbar med innehåller repetitionsuppgifter, 

utmaningsuppgifter och diagnos. 

Men om jag ser någon gång att en elev missat något och det blir fel i en diagnos, inte ett 
slarvfel, måste den duktiga eleven både jobba med repetitionsuppgift och utmaning. Jag 
har börjat att varannan vecka plocka ut de duktiga eleverna från en annan klass till min 
klass. Och de får gå i den här klassen med de duktiga eleverna och då ser jag att de kan 
lära varandra olika tankesätt, men i längden är det inte bra. De svaga lär sig mycket av de 
starka, men i en grupp som är starkare kanske … för att inlärningen ska ske fungerar det 
inte, men när du har en blandad grupp med starka kan det vara en jätte stor hjälp för de 
svaga för att inlärningen ska ske, för att de pratar med varandra med barns språk på 
samma nivå (Intervju, 071013). 

Lotta säger att de högpresterande eleverna arbetar med andra saker. De högpresterande 

eleverna som är absolut bäst har en egen bok, mer fristående, mer avancerad och även de 

jobbar med hela klassen. Hon anser att de högpresterande eleverna lyfter även de som är 

svaga, som lyssnar och hör hur de duktiga eleverna löser problem och de svaga eleverna får 

en annan förståelse och dras med i den här vågen liksom, enligt henne. Hon anser att det är 

”helt förkastligt att man på det här stadiet har nivågrupperat och att man låtit några släpa efter. 

Det ska man aldrig göra”. Hon tycker att man kan lyfta de flesta. Hon ”har aldrig under de 

åren hon jobbat upplevt att de är dåliga i matte eller att de inte kan hänga med”. För henne 

”har eleverna aldrig varit dåliga och håller alltid ihop sin klass. Matematiken är inte så svår - 

så att alla kan hänga med” (Intervju, 101013). 

Lisa gav ett exempel på en kille som behövde pushas och är jätteduktig att säga till när det är 

tråkigt. Lisa jobbar med problemlösningar hela tiden och lär eleven att jobba med att förklara 

hur han tänker, 

kanske sitta med lite kluriga frågor, men det viktigaste är att det inte är för svårt.  De 
brukar diskutera så att de hela tiden lyssnar på varandra och tolkar varandra. De delas i 
smågrupper, så att de hela tiden lär sig av varandra. Den högpresterande eleven är den 
som säger ”kan jag gå runt och hjälpa”, eftersom han kan förklara på ett bra sätt. Och det 
är några till som ser och säger O! kan han gå runt och visa, och då höjs de andra. O! nu 
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kommer han och får gå runt, nu förstod jag vad han sa. Då vill jag hjälpa andra som 
behöver min hjälp (Intervju, 091013). 

Analys 

Lärare har olika sätt att uppmuntra de högpresterande eleverna, men ändå lika om man utgår 

från läroplanen. Lärarnas gemensamma uppgift är att väcka lust och intresse. Skolverket 

definierar lust eller motivation som att: 

den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand 
och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap (Skolverket, 2003, s. 9). 

De högpresterande eleverna hänger med på alla lektionsgenomgångar, liksom de övriga 

eleverna i klassen. Skillnaden från de övriga eleverna är att de högpresterande får arbeta med 

uppgifter och utmaningar i boken enligt Tania. De har egna böcker och möjligheten att 

uttrycka sig språkmässigt enligt Lotta och Lisa. Sandra riktar sig till den tänkande processen 

genom att jobba med laborativt material, även för de högpresterande eleverna. 

Laborativt material 

Men de högpresterande eleverna verkar ha lätt att hitta lusten att lära sig matematik. Alla 

lärare jobbar med laborativt material en gång i veckan utöver sin egen 

matematikundervisning. Beslutet om en extra matematiktimme i veckan kommer från 

regeringen (Skolverket, 2011).  

Enligt Berggren (1998) ska ”det laborativa materialet hjälpa eleverna att lösa en konkret 

situation för att sedan kunna diskutera fram generella lösningar och lösningsmetoder. Detta 

ligger till grund för att utveckla abstraktionsförmågan” (Berggren, 1998, s. 44) 

Behöver de högpresterande eleverna jobba med laborativt material? Under ett 

observationstillfälle (Observation, 011013) jobbade eleverna med temat ”sträcka” med 

laborativt material. Eleverna delades upp i små grupper och fick ett tremeterssnöre, en 

klädnypa, en penna och en kvadratdecimeterstor lapp. Eleverna skulle samarbeta och i varje 

grupp fanns en högpresterande elev och det var de som var snabba att komma på svaret och 

var ivriga att svara. Här kommer det fram att med stöd av det laborativa materialet sker 

undervisningen på ett kollektivt sätt.  

Även Wistedt och Pettersson (2013)  anser att en varierad undervisning med laborativa inslag, 

enskilt arbete, problemlösning i grupp och diskussioner i helklass kan ge de högpresterande 



23 
 

eleverna olika sätt att uttrycka sina förmågor (Wistedt, 2013, s.38) På liknande sätt jobbar 

även Tania och Lotta intensivt med laborativa material.  

 

Tania låter sina högpresterande elever jobba obehindrat med matematikboken, men utifrån 

deras nivå. Detta tyder på en individualiserad undervisning, där hon har en ständig och 

övergripande syn på elevernas prestationsförmågor.  

Enligt Ziegler ”bildas prestationsgruppering med homogena elever av didaktiska skäl”. Han 

anser även att risken med åtgärden är att de högpresterande eleverna kan drabbas av ångest 

inför höga prestationsförväntningar (Ziegler, 2010, s 17). Detta påstående stämmer dock inte 

med mina observationer. De högpresterande eleverna verkade njuta av att kunna samarbeta 

och svara på frågorna och även att gå runt och hjälpa sina klasskamrater. 

Min undersökning visar att undervisningen skall vara balanserad. Som när Tania tog upp att 

hon en gång varannan vecka plockar de högpresterande eleverna från en annan klass och 

jobbar med matematik tillsammans med sina högpresterande elever. Här använder hon sig av 

en individualiseringsmetod som Ziegler tar upp. Hon ser att de högpresterande eleverna lär 

varandra olika tankesätt. Men hon anser att i längden är det inte bra. Om inlärningen ska ske 

behövs en blandade grupp enligt henne. De högpresterande eleverna är en stor hjälp för de 

svaga, för att de pratar med varandra på samma nivå. 

 I övningarna erbjuder alla lärare de högpresterande eleverna möjligheten att stärka sin 

självkänsla, genom att låta dessa elever hjälpa de svaga eleverna.  Glasser (1996) poängterar 

att lärande måste vara ”tillfredsställande”. Enligt honom innebär det en ”ökad tillfredsställelse 

av basbehov och genom yttre bekräftelse, exempelvis tillhörighet, makt, frihet och nöje”. 

Vidare anser Glasser att de starkare eleverna ”finner det behovstillfredsställande med att 

hjälpa de svagare, eftersom de vill ha den makt och vänskap som en högpresterande grupp 

åtnjuter” (Glasser, 1996, 74) 

Problemlösning 

Genom problemlösningen satsade alla lärare på att lära eleverna att beskriva verkligheten med 

matematiskt stöd.  Med stöd av whiteboard kan eleverna skriva och rita svaret på lärarens 

räknesagor. Detta arbetssätt stämmer med Pramling-Samuelssons (1983) tre teorier för 

inlärningen, som handlar om den kognitiva, den metakognitiva och den symboliska 

interaktionistiska utvecklingen hos eleverna. Dessa teorier bearbetar inlärningsprocessen med 

problemlösningen. De två första teorierna innebär att läraren observerar elevers arbete med 
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problemlösningar och granskar elevernas träning i att problematisera, ifrågasätta och kritiskt 

och konstruktivt granska dialoger och diskussion. Den tredje teorin handlar om att lärande 

sker med hjälp av symbolspråk, bland annat används språkligt uttryck, som tal-skrift-, bild- 

och kroppsspråk (Skolverket, 2003, s. 10).  

Alla elever behöver komma till tal eller uttryck för att utveckla sina förmågor och som 

Wistedt och Pettersson poängterar är hos de högpresterande eleverna fallenhet och intresse väl 

utvecklade och den ”förmågan som ofta tar sig uttryck i en lust att söka matematiska aspekter 

av omvärlden” (Wistedt, 2013, s. 11). Lisa tyckte att de högpresterande eleverna hade lätt att 

förklara, men att de hade stor behov att göra det, att förstå saker och ting med ord. 

Individualisering 

Ahlström (2009) anser även att läroboken i matematik inte får styra och begränsa 

undervisningen. Om eleverna ska sitta och bara räkna i boken i sin egen takt blir lärarens 

arbete ineffektivt anser han (Ahlström, 2009, s. 16) Detta tyder på att man bör individualisera 

läroprocessen.  

Enligt Ziegler (2010) beror individualiseringen på lärarens ambitioner när det gäller en enda 

inlärare. Han tar upp lärarens 

tillsyn över lärande, diagnostiserar framstegen, ger individuell feedback och lägger in 
nya, understödjande lärofaser. Varje lärsekvens är noga anpassad till eleven. Innan man 
övergår till att använda mer krävande och komplexa läromedel görs en noggrann diagnos 
som ligger till grund för beslutet. Han anser att individanpassade anvisningar och 
läroplaner är effektivare och även att det delvis kan äga rum i en lärgrupp (Ziegler, s. 
106). 

Lotta uppmuntrar sina högpresterande elever genom att ha en egen bok, mer fristående, mer 

avancerad. Det verkar som om hon på sätt och vis tillämpar en individualiserad läroprocess 

när hon säger att de högpresterande eleverna får ha en egen bok som är unik och med svårare 

innehåll. 

 Ziegler (2010) tar upp termen individualiseringen inom lärandeprocessen hos de 

högpresterande eleverna.  Det gör även Wistedt och Pettersson (2013) med sin 

undervisningsmodell. Observationen visade att Lotta jobbar med en traditionell läromodell, 

där alla elever jobbar simultant med boken, inget grupparbete, men hon tar vara på de 

högpresterande elevernas förmågor som att vara förebilder för de övriga eleverna i klassen.  

Beröm 
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Sandra tar upp beröm. Är självkänslan uppbyggd redan hemifrån eller i skolan?  Spelar det 

roll om föräldrarna till dessa elever har eller har haft dialog kring det matematiska tänkandet 

på ett lekfullt sätt eller bara hjälper barn med sina hemläxor? Lisa tycker att hon vet precis 

vilka föräldrar som satsar på sina barn. Lotta tyckte att det inte spelade någon roll om 

föräldrarna är välutbildade.  Lotta visste om en mamma som bara gick fyra år i skolan i sitt 

hemland och hade ett högpresterande barn (Intervju, 101013). Tania säger att det är ytterst 

sällan som läraren och föräldrarna träffas, men de få gånger de träffas visar föräldrarna 

tacksamhet (Intervju, 071013). 

Enligt Wistedt är vuxenstöd oerhört viktigt för elever som har intresse och fallenhet inom ett 

ämne (Wistedt, 2013, s. 50).  Föräldrarna måste vara engagerade i sina barns välbefinnande 

och lärande för att eleverna ska må bra och ha lust och intresse att lära sig bland annat 

matematik.  

Ahlström (2009) betonar lärarens roll att leda och organisera elevernas aktiva deltagande med 

intressanta problemlösningar. Detta innebär att läraren skall planera elevernas lärande. 

Ahlström tar upp Eriksen (1993) och idén om att eleverna är i konstant behov av hjälp av en 

vuxen som ska förstå vad eleverna säger och tydliggöra och utveckla elevernas tankar.  

5.2.4 Hur utmanar du dessa elevers lärande? 

Resultat 

Sandra säger att hon brukar utmana sina elever genom att säga att när man ska tänka ska man 

”tänka smart lat” (Ja, smart och lat samtidigt!). Enligt henne ska man tänka smart så att man 

inte jobbar ihjäl sig. Det stimulerar och hjälper dem tycker hon. Exempelvis säger hon att när 

hon ”går igenom någonting kan de högpresterande eleverna lättare förklara, de kan tänka på 

ett annat sätt”, säger hon. Men om hon förklarar och ”någon elev inte förstår fast hon tycker 

att hon har varit tydlig så kan någon elev som har lätt för matte förklara för kamraten som då 

kan förstå” (Intervju, 011013).  

 

Tania säger att hon brukar blanda de högpresterande eleverna med de svaga eleverna när de 

jobbar i grupp. Sen kan de jobba i grupp tillsammans en gång var 10:e dag.  De starka för sig 

själva men inte hela tiden. Man måste växla om, annars blir det inte bra – vare sig för de 

starka eller för de svaga, enligt Tania.  

När eleverna har löst ett problem och de har lyssnat på sina klasskompisar tillräckligt många 
gånger blir de trötta och behöver utmaningar annars tappar de lusten och det blir låntråkigt. Om 
jag är med blir det inte långtråkigt för att jag hela tiden kommer med högre tal och utmaningar 
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och de älskar det. De behöver en ledare. De som är duktiga i matematik plockar jag ut till 
grupprummet och där får de utmaningar av mig hela tiden och alla vill svara och tänka på olika 
sätt. Det är tidskrävande och personalkrävande. Just det är lärarens dilemma (Intervju, 071013)  

Lotta säger att de högpresterande eleverna får arbeta med andra saker. De har även en egen 

bok, mer fristående, mer avancerad än de andra och sen jobbar de med hela klassen också. 

Hon tycker att det är jätte roligt att jobba med dessa elever och att hon känner ”att man kan 

lyfta dem ännu mer, det blir lite mer utmaning även för läraren att ha såna” och att det 

viktigaste är att de ska känna att de går framåt.  

Hon tillägger att: 

sen har det blivit mycket annat, som möten, pappersexercis som ska göras som inte alls är så 

roligt, som tar en massa tid från planering. Det är trist (Intervju, 101013)  

 

Lisa säger att hon utmanar sina högpresterande elever med extra material i det ämnet de 

jobbar med.  

Ofta jobbar eleverna med kluringar från nationella provet från tidigare år och att hela 
tiden utmana dem hur de tänker och kunna förklara hur man kommer fram till lösningen. 
I Pixel finns det svåra uppgifter, där man provar sig fram till svaret. De jobbar även med 
matematiklyftet och matematikens tankeprocess. När de högpresterande eleverna är klara 
med sina uppgifter brukar eleverna gå runt och hjälpa sina klasskompisar (Intervju, 
041113).  

Hon tycker att det vore bra om ”man kunde jobba i den takten som passar eleverna, då 

skulle det vara så mycket lättare. Det är så mycket som ligger på. Det är bedömningar 

det ska hela tiden” (Intervju, 041113)  

Analys 

Att kunna förklara för de andra i klassen är något som Sandra, Tania och Lisa lyfter fram som 

en utmanande metod för de högpresterande eleverna. Även att vara förebilder för de övriga i 

klassen kan tolkas som tillfredställande. Utmaningar är jätteviktiga i klassrummet och enligt 

Glasser arbetar inte eleverna utan självförtroende och utmaningar, eftersom det inte finns 

tillräcklig omedelbar belöning i eller utanför skolan (Glasser, 1996, s. 17 m.fl.)  

Lärande måste vara tillfredsställande. Ökad tillfredsställelse av basbehov och genom yttre 

bekräftelse, exempelvis tillhörighet, makt, frihet och nöje. De starkare eleverna finner det 

behovstillfredsställande att hjälpa de svagare eftersom de vill ha den makt och vänskap 

som en högpresterande grupp åtnjuter (Glasser, 1996, 74) 
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Även Thoren (2009) anser att med en varierad undervisning får eleverna omväxling i sitt 

lärande och de matematiska strategierna kan förklaras på olika sätt, exempelvis lärarens 

genomgång med hela klassen, gruppdiskussioner inför problemlösning som enligt Hannula 

(2006) och Malmer (2002)  lyfter upp liksom motivationen och självkänslan (Thoren, 2009, 

s.58. nr 2). 

 

5.2.5 Utöver ditt arbete i klassrummet, hur arbetar skolan med de högpresterande 

eleverna? 

Resultat 

Sandra säger att i hennes skola har man matematikdagar på skolgården, där bland annat de 

högpresterande eleverna bidrar med sina kunskaper. En annan aktivitet är skolans dag, där 

Sandra plockar fram olika spel och problemlösningar som diskuteras tillsammans med 

föräldrarna och eleverna. Här brukar de högpresterande eleverna visa sina förmågor när det 

gäller matematik. Även Kängurutävlingen som går en gång per år är en aktivitet som de 

genomför i skolan. Hon tar upp även kunskapslyft och nationella provet som positiva insatser 

för att eleverna ska känna sig motiverade till inlärningen. Hon berättade att förut kunde de 

högpresterande eleverna gå in till andra högre årskurser och vara med på deras lektioner, men 

inte nu längre på grund av tidsbrist. 

Tania berättar om deras Nobelfest, som gäller för årskurserna 1 till 3: 

har ett uppdrag. Det handlar om olika ämnen. Göra spel och skriva spelregler, hitta på en 
uppfinning, t.ex. något som rullar och göra en dikt.  En gång om året. Årskurs tre skriver 
en dikt.  Något som rullar, 2:or fysik. Det är inte individen som får pris. Föra året fick 
hela min klass priset. Man jobbar hela året med det. Vinnarna fick chips och godis. Hela 
klassen blev jättestolt. Det var två av de högpresterande eleverna som bidrog mest 
(Intervju, 071013). 

Sedan har de skolansdag med bland annat orienterings- tävlings- och samarbetsövningsfrågor. 

Hela klassen får ett diplom. Det är de högpresterande som bidrar mest med sina idéer, säger 

Tania. 

Lotta säger att skolan inte gör något speciellt: 

Förut fanns det något på mellanstadiet och med hjälp av KTH , man byggde lego robotar. 
Det kändes som en belöning att få komma med idéer. De anmälde sig friviligt (Intervju, 
101013).   

Lisa säger att det vore bra om det skulle finnas en liten grupp för de högpresterande 

eleverna:  
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kanske en matematikklubb, men skolan erbjuder ingen speciell aktivitet. Vi jobbar med 

kunskapslyft, en extra timma med matematik utanför planeringen. 

Matematikproblemlösning med alla elever och sedan analys av hur eleverna har tänkt, 

dokumentera det, vilket tar mycket tid (Intervju, 041113).  

Analys: 

Det är vid Nobelfesten, Kängurutävlingen, skolans dag och extra matematikaktiviteter på 

skolgården som de högpresterande eleverna kan visa sina förmågor.  Oavsett om alla insatser 

som skolan erbjuder är inriktade till alla elever, är det de högpresterande eleverna som brukar 

bidra mest med sina förmågor att analysera och tolka olika regler för olika uppgifter, enligt 

Sandra, Tania och även Lisa.  

Tania nämner att Nobelfest-tävlingen genomförs under höstterminen och eleverna jobbar 

klassvis. Priset delas klassviss med ett diplom och extra förmåner som chips och godis.  

I Sandras och Tanias skolor tillämpar de Kängurun - Matematikens hopptävling. Fast 

kängurutävlingen är inriktad på alla elever, är det på sätt och vis ett arrangemang där de 

högpresterande eleverna visar sina förmågor, enligtTania. Detta syns genom deras sätt att 

tänka, analysförmågor och starka vilja av att vilja vinna. Belöningen blir ett diplom. Diplomet 

intygar att de är högpresterande, ett konkret bevis som förmodligen även stimulerar och 

motiverar de högpresterande eleverna till att inte tappa lust och intresse. Wistedt och 

Pettersson (2013) rekommenderar kängurutävlingens matematiska uppgifter för de elever som 

behöver extra stimulans under problemlösningar. 

Lärande måste vara tillfredsställande. Återigen måste tas upp Glassers (1996) påstående om 

att de högpresterande eleverna också behöver tillfredsställa sina basbehov och detta uppnår 

eleverna genom yttre bekräftelse, exempelvis; tillhörighet, makt, frihet och nöje.  

5.2.6 Kontakt med förälder: 

Resultat 

När det gäller kontakt med föräldrarna var Sandra nöjd, men uttalade inget speciellt, bara 

framhöll vikten av utvecklingssamtalen: 

Vi har ju våra mål som vi ska nå och som vi tar upp vid utvecklingssamtalen. Då ser man 
också på den individuella utvecklingsplanen (Intervju, 011013). 



29 
 

Enlig Tania, när det gäller de högpresterande eleverna, är kontakten med föräldrarna ytterst 

sporadisk, det brukar bara handla om utvecklingssamtal och att föräldrarna tackar för att deras 

barn är duktiga.  

Lisa säger att hon har bra kontakt med alla föräldrar. Att föräldrarna stödjer sina barn redan 

hemifrån är Lisa helt övertygad om (Intervjuer, 091013 & 041113). Detta ser hon på 

elevernas sätt att resonera kring problemlösningar och deras sätt att tänka och analysera. 

 Lotta tycker att ”de barnen som är högpresterande har väl utbildade föräldrar”, sen vet hon 

inte vad de har för utbildning. ”En del föräldrar är väldigt symtomatiska, att de som har 

utbildning skvätter på barnen på något sätt och hjälper till med läxorna” (091013). 

Analys 

Alla lärare har olika synpunkter när det gäller kontakt med föräldrarna, men en aspekt som 

framkommer från vissa informanter är att det är viktigt även för de högpresterande elevernas 

utveckling och deras välbefinnande i skolan att kontakten med föräldrarna fungerar.  

De högpresterande eleverna behöver liksom de övriga eleverna bli sedda för att känna sig 

motiverade och känna lust och intresse och tycka om sina speciella förmågor, som Pettersson 

(2002) och Wistedt (2013) tar upp Om eleverna inte blir sedda blir risken att de tar en lat 

attityd och tappar motivationen om de inte känner sig uppskattade (Wistedt, 2013). 

 

6. Slutdiskussion: 

Mitt syfte med undersökningen har riktats mot lärarnas perspektiv, pedagogik och arbetssätt 

med bland annat utmaningar, uppmuntran, och stimulanser för de högpresterande eleverna.  

Det visar sig att vissa lärare delvis använder sig av en traditionell undervisningsmodell, som 

bland annat innebär att följa läroboken konsekvent och har gemensamma genomgångar. 

Delvis erbjuder de även de högpresterande eleverna extra tid och extra uppgifter som utförs 

enskilt eller två och två. Det händer också att högpresterande från två klasser får tillfälle att 

lösa mer avancerade matematiska problem tillsammans. Lärarens arbete utmärks även av 

problemlösning, laborativt material och användningen av den praktiska miljöns möjligheter. 

Detta arbetssätt kunde jag observera under mina observationstillfällen.  
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Dessa lärare anser hela tiden att det också är viktigt att hålla ihop hela klassen och på så sätt få 

det lugnt i klassrummet. I en klass t.ex. visste de högpresterande eleverna precis vad de skulle 

göra när de var klara med lärobokens uppgifter. Eleverna i den klassen jobbade antingen 

enskilt med uppgifterna eller jobbade parvis, då de diskuterade sig fram till olika 

problemlösningar.  

En annan lärare visar ett annorlunda sätt att använda läroboken. Hon låter de högpresterande 

eleverna jobba fritt med läroboken under matematiklektionerna utan att behöva ägna sig åt 

repetitionsuppgifterna. Hon uppmuntrar elevernas lust att lära sig matematik mer och mer på 

egna villkor genom ledande repetition, ledande frågor, problemlösningar, laborativt material, 

grupparbete och pararbete. Hon blandar eleverna i olika nivåer med varandra. Samma 

arbetsätt tillämpar hon när det gäller de högpresterande eleverna.  

Alla lärare är eniga om att de högpresterande eleverna lär ut oerhört mycket till sina kamrater 

i grupparbete och blir förebilder, samtidigt som dessa högpresterande elever också är i stort 

behov av att hitta sina förebilder så att de blir extra stimulerade. Dessa förebilder hittar de 

bland sina föräldrar och klassläraren i bästa fall. Wistedt och Pettersson (2013) anser att det 

borde vara positivt att erbjuda de högpresterande eleverna extra stöd i form av mentorer minst 

en gång per vecka och som jobbar med matematik och på så sätt tränar även det sociala 

samspelet. Även dessa mentorer kan bli föredömen. 

Liksom alla elever behöver de högpresterande eleverna också beröm för att hitta lust i lärande 

som Ziegles också tar upp med berikningsmetoden. 

Undersökningen visar att av fyra klasslärare, är det bara en lärare som har börjat samla de 

högpresterande eleverna från två olika klasser varannan vecka. Det arbetssättet påminner mig 

om Ziegler (2010) där arbetsformen är prestationsgrupperad, där homogena skolklasser bildas 

av didaktiska skäl.  Ziegler anser att risken med en sådan åtgärd är att de högpresterande 

eleverna kan drabbas av prestationsångest, men han tar ändå fram den närliggande metoden i 

läroprocessen för de högpresterande eleverna, som kallas för pull out, som innebär att elever 

periodvis lämnar undervisningen, för att jobba med svårare uppgifter. Dessa elever är duktiga 

varje dag, men behöver också stimulans varje dag, liksom övriga i klassen. 

En annan synpunkt var att det matematiska språket är oerhört viktigt och eleverna är i stort 

behov att undervisas med gemensamma samtal i matematik som utgår från deras tankar, där 

eleverna är aktiva och där olika lösningsstrategier diskuteras och värderas. 
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 Lärare försöker jobba med utgångspunkt i elevernas kunskapsutveckling.  De försöker 

utmana, uppmuntra och stimulera eleverna efter deras förutsättningar. Men praktiken visar en 

brist på tid och att arbetsbelastningen utöver undervisningen påverkar lärarens 

planeringsmöjligheter. Lärarna är medvetna om att de högpresterande eleverna behöver 

stimuleras. De skulle vilja erbjuda dessa elever ännu mer om det fanns möjligheter, De önskar 

sig ännu mer kompetens och tid.   

I en skola för alla har alla elever har rätt till stöd efter sina behov enligt läroplanens riktlinjer. 

Eftersom elever, som ligger i riskzonen för att inte klara målen, erbjuds olika professionella 

åtgärdsplaner, behövs skolans insatser också för att stimulera de högpresterande eleverna med 

aktiviteter som eleverna tycker är roliga. Det vore uppskattat om skolan även kunde erbjuda 

mentorer till dessa elever för att förstärka deras förmågor, som Wistedt och Pettersson 

föreslår.  

Szabo lyfter fram Bloom & Sosniak, (1985), Mönks &Ypenburg, (2009) och Ziegler, (2010) 

som  alla påminner om att människors medfödda förmågor är utvecklingsbara. 

 

Varför inte satsa mer också på de högpresterande eleverna som är i stort behov av extra 

stimulans till sin utveckling? Studieresultatet visar att den kommunala skolan inte så ofta 

lägger speciella insatser på de högpresterande eleverna, vid sidan av alla extra aktiviteter 

riktade till alla elever. 

 

8. Sammanfattning: 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några lärare arbetar kring de högpresterande 

eleverna i matematik. Utifrån detta syfte har jag ställt tre frågor: hur definierar läraren en 

högpresterande elev? På vilket sätt stimulerar och utmanar läraren de högpresterande 

eleverna? Gör skolan något speciellt för de högpresterande eleverna? Den metod som 

användes för att genomföra studien var en semistrukturerad kvalitativ intervju med fyra lärare 

i lågstadiet. Metoden består av intervjuer och observationer.   

Studien visar att lärarna anstränger sig för att ge dessa elever extra uppmärksamhet och 

utmanande uppgifter. Det läggs stort fokus på problemlösningar och på att utveckla elevernas 

förmåga att kunna förklara hur de tänker och hur de vid behov förmår förklara även för sina 

kamrater. Man lär genom att lära ut. 
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Resultatet av undersökningen visar att lärarna är medvetna om elevernas behov av extra stöd, 

som delvis innebär ett dilemma för lärarna. De skulle vilja erbjuda ännu mer än de kan, men 

på grund av tidsbrist genom bland annat personalmöten och dokumentationsarbeten och 

annat, känns tiden inte tillräcklig.  

Min forskning är relevant eftersom den lyfter de högpresterande elevernas perspektiv genom 

lärarens erfarenheter i klassrummet. Jag har sett lärarnas olika synpunkter på deras 

pedagogiska arbetssätt, vilket varit ett viktigt mål för min undersökning.  

 

8. Vidare forskning  

Det som skulle vara intressant att undersöka vidare är de högpresterande eleverna i matematik 

på lågstadiet och fokus på deras tänkande inför en problemlösning utifrån ett subjektivt 

perspektiv. Eventuellt hitta grunderna till deras engagerade tänkande och mogna 

målmedvetenhet. 
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Otryckta källor: 

Intervjuer1: 011013. Kl.14:00. Sandra, 64 år gammal.  

Intervju 2: 071013. Kl. 14.00. Tania, 44år gammal. 

Intervju 3: 101013. Kl. 14:00.  Lotta, 62 år gammal. 

Intervju 4: 091013. Kl. 09:30. Lisa, 33 år gammal. 

Fortsättningen på intervjun 4: 041113. Kl. 08.30. 

 

10. Bilaga 1 

 

Här ska tas upp frågorna som var tänkta till lärarna vid intervjuer: 

 Namn 

 Ålder  

 Yrke, år erfarenhet och tjänst på den nuvarande skolan. 

 Huvudämne 

 Hur många högpresterande elever finns i din klass? 

 Vad kännetecknar de högpresterande eleverna? 

 På vilket sätt utmanar du de högpresterande eleverna? 

 På vilket sätt tycker du att din undervisning uppmuntrar de 

högpresterande eleverna? 

 Hur set ut arbetsmiljön mellan eleverna i klassrummet? 

 Vad beror de högpresterande elevernas studie resultat på 

anser du? 

 Hur förbereder du dig inför dina lektioner? 

 Vilka metoder använder du för att stimulera dessa elevers 

utveckling? 

 Hur dokumentetar och reflekterar du över din undervisning? 

  Vilka typer av dokumentationer genomför du? 

 Hur utmanar du de högpresterande elevernas lärande? 

 Skulle du vilja organisera ditt arbete annorlunda? 
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 Beskriv hur du samarbetar med föräldrarna till de 

högpresterande eleverna. 

  Hur är det för dig nu efter många års arbete? 

 Hur tror du att eleverna ser på betygskriterier? 

 Hur viktig är eleven för dig? 

 Tappar du någon gång motivationen? 

 Vad är det som driver dig? 

 Hur är en bra lärare, respektive dålig? 

 Ställer du höga krav på elever, dig själv och arbetet? 

 Hur mycket ska man hjälpa eleverna och på vilket sätt? 

 Har du några frågor? 

 Vill du tillägga något om de högpresterande eleverna? 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




